Stravovací komise: Základní škola a Mateřská škola Lužnice
Jídelna Třeboň
Zápis
z 1. zasedání konaného dne 21. 5. 2014
Přítomní členové:
Zástupci: za zřizovatele - Miroslava Kolouchová,
za jídelnu - Bc. Mgr. Jana Polčáková, Pavla Švarcová
za školskou radu - Ing. Petr Sedláček, Šárka Šimková
za školu - Mgr. Iva Filsaková

Program:
1. Zahájení
2. Vznesení názorů a připomínek
3. Návrh společného řešení
4. Závěr
Ad 1) Zahájení
Paní starostka obce Lužnice Miroslava Kolouchová svolala zasedání jmenovaných zástupců, které
zahájila v 10°° v kanceláři OÚ Lužnice. Poté začala projednávat jednotlivé body programu.
Ad 2) Vznesení názorů a připomínek
Paní starostka všechny uvítala a seznámila s názory a připomínkami rodičů dětí
ze ZŠ a MŠ Lužnice týkajících se dosavadních podmínek objednávání a platby záloh na stravu z
jídelny Třeboň.
Nespokojenost rodičů se vztahovala především ke způsobu objednávacího systému
a ke složení jídelníčku (hlavně u dětí z MŠ - svačinky).
Dále všechny seznámila s možností využít novou nabídku provozovny v Lomnici nad Lužnicí.
Po té se k tématu vyjádřili všichni zúčastnění.
Paní Švarcová postupně objasnila všechny připomínky.

Ad 3) Návrh společného řešení
Objednávací systém: musí zůstat
Vzhledem k tomu, že je tento systém nastavený pro celou školní jídelnu v Třeboni, je na ní závislá i
výdejna v Lužnici.
Objednání stravy: přes internet do 14h. předešlého pracovního dne
Odhlášení stravy: přes internet do 14h. předešlého pracovního dne, případně zasláním e-mailu do
školní jídelny
Náhlá nepřítomnost dítěte:
 Možnost vyzvednutí stravy pouze první den nepřítomnosti dítěte, další dny dle
zákona není nárok na vyzvednutí
 možnost zavolání do jídelny do 8 hod. téhož dne : 384 722 518
 napsání e-mailu : skolnijidelna@zstrebon.cz
Vklad finančního obnosu na účet jídelny:
 Vložení peněz přímo přes kasu Třeboňské jídelny
 Jednorázový vklad vyššího finančního obnosu na účet jídelny (nemusí se zřizovat účet u
banky, stačí poslat přes pokladnu kterékoliv banky na účet jídelny – jídelna si poslané částky
stahuje každý den ráno v 7h.)
 Trvalý příkaz na účet jídelny

Složení jídelníčku
- Sestavování jídelníčku bude dělat jídelna Třeboň, vzhledem k podmíněnému plnění spotřebního
koše.
- Vedoucí školní jídelny bude posílat sestavené jídelníčky ředitelce školy ke kontrole, při námitce se
obě strany dohodnou na náhradě jiným pokrmem
- Potraviny, které jsou u dětí méně oblíbené (ale MUSÍ být zařazeny do jídelníčku), nebudou
podávány ve formě pomazánek, ale spíše v polévkách (např. luštěniny, špenát, jáhly, brokolice …)
- Od nového školního roku bude stanovený jeden den v týdnu pro zařazení pokrmu z ryb.
4) Závěr
Od návrhu přejít k vývařovně v Lomnici nad Lužnicí se odstoupilo.
Aby se předešlo podobným nesrovnalostem a připomínkám, dohodli se členové stravovací komise na
častější spolupráci a komunikaci mezi sebou. Přibližně 1 krát za 3 měsíce nebo dle potřeby.

Zpracovala: Mgr. Iva Filsaková
V Lužnici 21. 5. 2014

